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4-11 वयोगट 
 
 नाव लेखक - ले�खका भाषा �काशक 

1    राधाचे घर  माधुर� पुरंदरे मराठ� �यो��ना 
2  डॉ. "गडं ेआ�ण �यांची &म'मंडळी )ी*नवास पं,डत मराठ� ऊजा0 
3 बाहुल�चे घर  )ी*नवास पं,डत मराठ� ऊजा0 
4 बखर भीमाची  जी ए कुलकण4 मराठ� परचुरे 
5 मु5धा6या रंगीत गो7ट� जी ए कुलकण4 मराठ� परचुरे 
6 तोतोचान अ. चेतना नामजोशी मराठ� NBT 

7  अ9दतीची साहसी सफर सुनीती नामजोशी मराठ� �यो��ना 
8  ;वदंां6या6या क;वता–  बागुलबुवा  अतुलोकां6या 

देशात  पुशी मावशीची भुतावळ इ.इ. . 

;वदंा करंद�कर मराठ� पॉ=युलर 

9 गुलाबी सई  राजीव तांबे मराठ� मौज 

10 झाडे लावणारा माणूस  माधुर� पुरंदरे मराठ� राजहंस 

11  सुपेर बाबा आ�ण इतर कथा माधुर� पुरंदरे मराठ� राजहंस 

12  शामची गंमत आ�ण इतर कथा माधुर� पुरंदरे मराठ� राजहंस 

13 जादगुार आ�ण इतर कथा  माधुर� पुरंदरे मराठ� राजहंस 

14 अCतु गो7ट�  र�नाकर मतकर� मराठ�  

15 रॉब इन हूड  भा रा भागवत मराठ� ढवळे 

16 का का कुमार�  �नेहलता दातार मराठ� तु&लका 
17  मुझु मुझु  मराठ� तु&लका 
18  एEकF दोEकF  मराठ� तु&लका 
19  अंगणात माGया  सHरता पदकF मराठ� रानवारा 
20  *तल� नावाचे फुलपाखI  मराठ� NBT 

21 Butki Mhatari बुटकF Jहातार�  मराठ� NBT 

22  मु*नयाला सोने सापडते  मराठ� NBT 

23 उंद�र घर बांधतात  मराठ� NBT 



24  "चमुकल� जादगूर�ण  मराठ� NBT 

25 वेडा आंबा  मराठ� NBT 

26 "चमुकल� लाट  मराठ� NBT 

27  चालLया बाई बसमधून  मराठ� NBT 

28  पास0लमधून बॉJब  मराठ� NBT 

29 इदगाह  मराठ� NBT 

30 गु=तहेर कावळा  श&शकांत कदम मराठ� राजहंस 

31  शूर गांडुळ आ�ण इतर कथा )ी*नवास पं,डत मराठ� ऊजा0 
32 वाचू आनंदे सं. माधुर� पुरंदरे मराठ� �यो��ना 
     
 
 

11 - 15 वयोगट 
 
1 एक होता काMह0र अ. वीणा गवाणकर   मराठ� राजहंस 

2 पाडस अ. राम पटवध0न मराठ� मौज 

3  चौघीजणी अ. शांता शेळके मराठ�  

4 चीपर बाय डझन  मंगला *नरगुडकर मराठ� मेहता 
5  डायर� ऑफ ऍन PQ क  मंगला *नरगुडकर मराठ� मेहता 
6 वनवास �काश  नारायण संत मराठ� मौज 

7 शारदा संगीत �काश  नारायण संत मराठ� मौज 

8  पंखा �काश  नारायण संत मराठ� मौज 

9  झंुबर �काश  नारायण संत मराठ� मौज 

10 S शाळा &म&लदं बोकFल मराठ� मौज 

11 जंगलातील 9दवस Mयंकटेश माडगुळकर मराठ� मॅजेि�टक 

12  तेरा अपूव0 Tकशोर कथा सुमती शरण मराठ� NBT 

13 आमचा बाप आ&म आJह�  नरUV जाधव मराठ� Wंथाल� 
14  सा;व'ी  पु शी रेगे मराठ� मौज 

15 बहुIप गांधी  अनु बंडोपाXयाय मराठ� काजा काजा माI
16  कावYयाची शाळा Achrya Atre आचाय0 अ'े मराठ� परचुरे 
17 Kalagadhchya Abhayaranyat  रणिजत लाल मराठ� �यो��ना 
18 शाबास शेलॉ0क होJस (भाग 1 -5)   भा रा भागवत मराठ� उ�कष0 



19 फा�टर फेणे  भा रा भागवत मराठ� उ�कष0 
20  बोEया सातबांड े(भाग 1 -3)   9दल�प �भावळकर मराठ�  

21 आय डेर  Tकरण बेद� मराठ� मेहता 
22  एका रानवेZयाची शोधया'ा कृ7णमेघ कंुटे मराठ� राजहंस 

23  बनगरवाडी Mयंकटेश माडगुळकर मराठ� मौज 

24 &शतू   गो नी दांडकेर मराठ� मौज 

25  रारंगढांग �भाकर पUढारकर मराठ� मौज 

26  गणुराया आ�ण चानी  "च \यं खानोलकर मराठ� मौज 

27  हात ना पसI कधी रवींV देसाई मराठ� राजहंस 

28 आसमंत )ीकांत इंगुळहYळीकर मराठ�  

29 उपरा  ल]मण माने मराठ� Wंथाल� 
30 बलुतं  दया पवार मराठ� Wंथाल� 
31 प^ी जाय 9दगंतरा  मा_ती "चतमपLल� मराठ� सा9ह�य �सार 
32  *नवा0"चत कलाम त�ल�मा नसरान मराठ� मेहता 
33 ऐंशी 9दवसात जगाची सफर  मराठ� ऑEसफड0 
34  डॉ. आयडा �कडर  अ. वीणा गवाणकर मराठ� राजहंस 

35  नेगल  ;वलास मनोहर मराठ� Wंथाल� 
36 चंदकूाका  नी&लमकुमार खैरे मराठ�  

37 ;�य बाई - बाbब0यानाची शाळा  अ.  सुधा कुलकण4 मराठ� काजा काजा मा_
38 आमदेर शांती*नकेतन  &शवानी मराठ� काजा काजा मा_
39 बहुIप गांधी अनु बंडोपाXयाय मराठ� काजा काजा मा_
40  आमार प' Chief Seattle मराठ�  व 

English  
काजा काजा मा_

41 bबयांचे �ाणी  मराठ�  व 
English  

काजा काजा मा_

42 मांजराची वरात 
 

 मराठ�  व 
English  

काजा काजा मा_

43  पेपर ,डशचे जाद ू   कLपना संचेती मराठ� काजा काजा मा_
44 आगळी वेगळी शाळा जॉन होLट मराठ� काजा काजा मा_
45 खcयाळ उंद�र  जॉन योमन मराठ� काजा काजा मा_
46   अंगdयांची "च'े  अर;वदं गु=ता मराठ�  व 

English  
काजा काजा मा_



47  आकाश "च'े  ;व7णु "चचंाळकर मराठ� काजा काजा मा_
48 पानाचे �ाणी  अर;वदं गु=ता मराठ� काजा काजा मा_
49 तूच का ग माझी आई पी डी ई�टमन मराठ�  व 

English  
काजा काजा मा_

50  "च'Iप गो7ट� *नकोलाय रॅZलोMह मराठ�  व 
English  

काजा काजा मा_

51  शहाणी मुले छान मुले  फंुग कु लQग मराठ�  व 
English  

काजा काजा मा_

52  राजकfयेला हवा चंV जेJस थब0र मराठ� काजा काजा मा_
53  शेवटले फूल जेJस थब0र मराठ�  व 

English  
काजा काजा मा_

54 जॉनी ऍपल सीड अ&लकF मराठ�  व 
English  

काजा काजा मा_

55 दधुाचे दात डॉ. *नल�मा गंुडी मराठ� काजा काजा मा_
56 वाचणे Tकती मजेचे मुgो ल�फ मराठ� काजा काजा मा_
57 बोबक बकरा  मुgो ल�फ मराठ� काजा काजा मा_
58  देणारे झाड शेल &सLMह�ट�न मराठ�  व 

English  
काजा काजा मा_

59 पाच "चनी भाऊ Eलेर हुचेट bबशप मराठ�  व 
English  

काजा काजा मा_

60  �टोर� ऑफ फे,ड 0नांड मुgो ल�फ मराठ�  व 
English  

काजा काजा मा_

61   लाल फुगा अLबट0  लामोHर�स  मराठ�  व 
English  

काजा काजा मा_

62  &शचंी तीन चाकF सायकल तसाहु_ कोडामा मराठ� काजा काजा मा_
 


